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                                                 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
 
                                             № Пр-Л- 317 
           от 24.02.2014г. 
 
        ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 

на закрито заседание,проведено  на 24.02.2014 г., като разгледа доклада с 
вх.№ Е-Дк-54/28.01.2014 г. във връзка със заявление с вх. № Е-ЗЛР- ПР-
93/27.12.2013 г., подадено от  “Руднап Груп България” ЕООД за  прекратяване на 
лицензия №Л-317-15/23.12.2009 г. за дейността “търговия с електрическа енергия” 
и събраните данни от произведеното заседание на 18.02.2014 г., установи следното: 
 

Административно производство е образувано по заявление с вх. вх. № Е-ЗЛР- 
ПР-93/27.12.2013 г., подадено от “Руднап Груп България” ЕООД за прекратяване на 
лицензия № Л-317-15/23.12.2009 г. на основание чл.  55, ал. 1, т. 1 от Закона за 
енергетиката (ЗЕ),във връзка  с чл. 70, ал. 2 от Наредба №3/21.03.2013 г. за лицензиране 
на дейностите в енергетиката (НЛДЕ). 
              Заявителят “Руднап Груп България” ЕООД,  със седалище  и адрес на 
управление : Република България, гр. София 1000, община  Столична, район Оборище, 
ул.”Искър”  № 8, ет. 5. е титуляр на лицензия №Л-317-15/23.12.2009 г.,издадена от 
ДКЕВР за срок от 10 години за извършване на дейността “търговия с електрическа 
енергия”. 

              С подаденото на основание  55, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката (ЗЕ),във 
връзка  с чл. 70, ал. 2 от Наредбата заявление, “Руднап Груп България” ЕООД само е 
инициирало образуването на административно производство по прекратяване на 
лицензията. Заявителят е обосновал искането си с мотива: влошена икономическа 
ситуация на българския енергиен пазар. 

          С подаденото заявление за прекратяване на издадената лицензия  „Руднап Груп 
България” ЕООД е представило  и следните документи: 

1.Копие на удостоверение за  актуално състояние на „Руднап Груп България” 
ЕООД, издадено  от Търговски регистър към  Агенцията по вписвания от 06.11.2013г. 

2.Копие на финансов отчет за 2012 г. с приложение независим одиторски доклад. 
3.Копие на лицензия  № Л-317-15/23.12.2009 г. издадена от ДКЕВР на  „Руднап 

Груп България” ЕООД.  
4.Копие на  банков документ удостоверяващ платена държавна такса, дължима 

за прекратяване на лицензия за дейността “търговия с електрическа енергия”. 
            5.Копие  от решение на едноличен собственик на капитала на  „Руднап Груп 
България” ЕООД  „АЛТАРИЯРИСЪРЧЛИМИТЕД” НЕ178049  от  27.11.2013 г. за 
прекратяване на лицензия, за дейността “търговия с електрическа енергия”. 
            6.Искане от председателя на ДКЕВР за даване на съгласие за освобождаване на 
гаранционно обезпечение.  



             7.Копие от интернет страницата на ЕСО - регистър на Търговските участници, 
удостоверяваща,че дружеството  се е оттеглило от пазара на електрическа енергия.  

  От направената служебна справка, в списъка на регистрираните търговски 
участници на електрическа енергия, който „ЕСО” ЕАД поддържа на интернет 
страницата си (www.tso.bg) на основание Правилата за търговия с електрическа 
енергия, e видно, че към настоящия момент „Руднап Груп България” ЕООД фигурира 
като търговски участник със статут „отказал се” под номер  TZZ168. 

Предвид изложеното на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за енергетиката 
(ЗЕ) и чл. 71, ал. 1, т. 2 от НЛДЕ във връзка  с чл. 70, ал. 2 от Наредбата, се налага 
изводът, че не съществуват правни пречки за прекратяване на издадената на „Руднап 
Груп България” ЕООД лицензия  №  Л-317-15/23.12.2009г. 

  
Предвид гореизложеното и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за 

енергетиката във връзка с чл. 71, ал. 1, т. 2и чл. 70, ал.1 от Наредбата за 
лицензиране на дейностите в енергетиката  
 
      ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ 
 
 Р Е Ш И: 
              Прекратява лицензия  № Л-317-15/23.12.2009 г. за дейността “търговия с 
електрическа енергия”,издадена на „Руднап Груп България” ЕООД  със седалище  
и адрес на управление : Република България, гр. София 1000, община  Столична, 
район Оборище, ул.”Искър”  № 8, ет. 5, ЕИК 200928346. 
 
 
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 
(четиринадесет) дневен срок.  
                                                                
                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 
 (Боян Боев) 
 
                                                 и.д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:  
                                                                                                ( Мариела Цанкова) 
 
 
 
 


